
  موالنا و شمس  ١٢٣

  

  موالنا و شمس
  ∗قمر غفّار

ين  جاللنازندگي موال ترين موضوعاتي كه در يكي از مهماز اي درپرده رومي هنوز الد 
چه  آن هر. موالناست شمس باة رابط، كاو قرارگرفته مورد كند و كمتر ابهام باقيمانده و

، العارفين مناقب  افالكي درتوسطمقتبس از رواياتي است كه  ،ين ارتباط نوشته شده ادر
 الدين جالل نامه موالنا زندگي در الرافريدون سپهس، ولدنامه مثنوي سلطان ولد در

  واالنس نفحات حمان جامي در عبدالرالديننور موالنا، ةسفرنام بطوطه در ابن، مولوي
همه كه  نه شده ضمن ايئ افراد فوق هم اراتوسطآنچه . ستالشعراةتذكر دولتشاه در

مبالغه  گاه خالي از ها اين گفته، هاست ترين آن ك منبع كه آن هم قديميي  بهگردد برمي
 ه صورت گرفته كه قطعاًهاي مردم عام توج نقل قول روايات و  بههم نيست چون اغلب

  .نيستمبالغه  هاي عامه خالي از نقل قول روايات و
 ند مالك وتوا مي  بيشترولدنامه مثنوي طان ولد فرزند ارشد موالنا درلهاي س گفته

مصاحبت  آغاز كه وي در  ايناول: تچند علّ  به نظر،حقيقت قرارگيرد  بهنزديك معيار
محرم آنان  ي مصاحب وحد تا داشته و  مناسبي قرارسن نسبتاً درتقريباً موالنا با شمس 

سوي   از وي شخصاً، شمساولغيبت  كه پس از دوم اين .حاالت عادي بوده است در
 .قونيه برگرداند  به تا شمس راشود  ميدمشق فرستاده  به بيست نفريهس گروأر پدر در

 ي مقرونا قابل مالحظه حد  تاولدنامه مثنوي  ولد درسلطانهمين اساس روايات  هب
وقتي ميان . منافع است اغراض وو به ئنوع شا مبالغه و هر خالي از حقيقت و به

 كه سخن شود  ميخوبي دريافته ه ب،افالكي مقايسه صورت گيرد هاي سلطان ولد و نوشته
                                                   

  .نو رئيس بخش فارسي جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗
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روي  كه از درحالي .گويي است گزافه خالي از بيني و واقع وي برخالف افالكي همراه با
 راه خالف را بود كه چنين نبوده، هرگز  ميفرزندي بايد چنين عواطف پدر احساسات و
  .نپيموده است

ز ابهام باقيمانده  ااي هاله شمس هنوز در  موالنا باة رابطةهرصورت قسمت عمد هب
ين  اانه دارد تا قسمت زيادي ازمحقّق دار و پژوهش دوام تحقيق و زمان،  بهكه نياز

  .واضح گردد ابهامات روشن و
 موالنا آثار ساير شمسيات موالنا با آن حجم عظيم وبي مانندش و، مثنويگرچه 

تحقيق وةزمين خذ درأم ترين منبع و مهم  أ ولي مت،ص بودهتفحآثار موالنا تا همين فانهس 
بازبيني و انه موردمحقّقبا ديد ، كامل صورت جامع و هين ديدگاه ب ا ازاقلّامروز حد 

  :تحقيق قرار نگرفته است
  مـن  ت اسـرار  درون من نجس   از  من  خود شد يار   ظن هركسي از 

  شمس كيست؟
منابع  ة هم،دمشق موالنا در با او نخستين برخورد قونيه و  بهقسمت نزول شمس در

فاق نظر اين باشد كه علل اين اتّ شايد يكي از، القول هستند فقمتّتقريباً جديد  گذشته و
كتب تاريخ  و ها فان تذكرهؤلّمكه  نبدون اي، افالكي است  روايات هماناةمنبع اصلي هم

  .تحقيق اقدام نموده باشند پژوهش و  بهخود
دولتشاه سمرقندي  .ز بودداد از مردم تبري  بن علي بن ملكمحمد الدين شمس

نومسلمان از نژاد بزرگ   بهحسن معروف الدين فرزند جالل را  اوالشعراةتذكرصاحب 
  .داند مي، در الموت را داشتهيت  هجري حاكم۶۰۷-۶۱۸هاي  سال اميد كه در

مريد شيخ ابوبكر  شاگرد و را الدين  شمسالعارفين مناقب چند جاي از افالكي در
شيخ ابوبكر   بهمريدي شمس نسبت چگونگي دوران شاگردي و د ولي ازدان باف مي سلّه

فقط  .دهند دست نمي هالعي درست بنه هم ساير منابع اطّ باف نه افالكي و زنبيل
  :كه اين  بهمقاالتش اشاره دارد جا از يكي دو قدر هست كه شمس در همين
  .“بدين مرتبه رسيده است يافته تا ها ازو جمله واليت”



  موالنا و شمس  ١٢٥

  

 تبريزي و الدين  شمساالنس نفحات حمان جامي در عبدالرالدين نورموالنا
كبري يا  الدين از خلفاي نجم، كمال خجندي يافتگان بابا يتترب از  عراقي راالدينفخر
نظر   بهعراقي قدري مشكل  بهاين روايت نسبت .آورد  ميحساب  بهدايه الدين نجم
هند طي  لتاني دركرياي مزمت شيخ پنج سال در خد رسد چون عراقي بيست و مي

  .مقامات نموده است
دانند كه شيخ   سجاسي ميالدين يافته ركنيت ترب مريد و  هم شمس رابعضاً

ارشاد يافت كه ازنظر  ويت سجاسي ترب الدين  كرماني نيز نزد همين ركنالديناوحد
  .شود تاريخي اشكالي ديده نمي

 گاه غيبت و، داري  گاه مكتب،الس موالنا گرددوارد مجكه  ني اقبل از الدين شمس
همين جهت است كه  از .نموده است عبادت سپري مي رياضت و  بهها را تگاه هم مد

  .گفتند او را شمس پرنده يا كامل تبريزي مي
بحثي صورت   كرماني ديدار والدينحدوشيخ ا باري در سفر بغداد ميان شمس و

 .بينم  ميچيستي؟ گفت ماه را در طشت آب رد ”پرسد شيخ مي شمس از .گيرد مي
  “بيني؟ آسمان نمي گردن نداري چرا در اگردنبل در: فرمود

جهان با همه پهنايش براي ، جهان مادي پشت پا زد همه قيودات زندگي و  بهشمس
بيشتر تقريباً شمس  .يافت نمي مكاني استقرار همين خاطر در هيچ  به،نمود او تنگ مي

ا نه مثل ام، يابد ي براي استقرارر را زير پا گذاشت تا شايد محلّشهرهاي آن روزگا
 سياحت سير و  بههمين بود كه باز .ي براي بيتوته كردن او نبوددنيا محلّ دركه  ناي

  .گشت شده خود مي وار دنبال گم ديوانه پرداخت و مي
 ةسرمايريا  زهد و  بهتظاهر ق وتملّ، خود برتربيني، فروشي ام كه خودآن اي در

روي   بهكه آن درحالي  بهبدبيني نسبت شمس با نفرت و، داد اصلي زندگي را تشكيل مي
حقيقت پايگاه اصلي تظاهر  خانقاه را كه در حدود مسجد و، انداخت  ميها تف  اينةهم
 گاه نسبت بي  كه ديگران گاه وشد  مي همين امر باعث،كرد مي رعايت ن،ريا شده بود و
  .لعن دهند طعن و  رااو ظنين شده او به

تربيه كه همراه  تعليم و  بهگشاد و ت ميهمكران بال و پر  فضاي آزاد و بيشمس در 
برخالف علماي زمان  او .اعتنايي نداشت قال مقال بود كوچكترين باور و با حدثنا و
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قطره  .انديشه  دانش باشد وة زايندةهركس بايد از خود چشم ”خود عقيده داشت كه
  .“صل سازدخشك ناشونده كمال متّ پايان و درياي بي  بهمثال را

مراقبه   بهكه شمس درحالي، شيوخ كه بحث داشتند علما و  ازاي جلسه چه در چنان
حدثني قلبي  شما از  يكي از،نازيد مي ها ين حديث اتا كي از”نشسته بود فرياد برآورد 

ست كه هريكي در اارييد سخنان مردم آن روزگگو  مياين سخنان كه .ي نگويدعن رب 
چون مردم اين عهد شماييد . گفتند خويشتن معاني مي از مسند مردي نشسته بودند و

  “سخنان شما كو؟ و اسرار
 الدينءبها آثار خواندن كلمات و ر بود كه موالنا را ازتفكّ شمس با همين عقيده و

قيد مانند اين  گفتار اسرار عالم گرم شود نه ةمطالع  بهاز موالنا خواست وداشت  پدر باز
  .آنو 

  شمس نخست ديدارموالنا با
 موالنا كه ال شمس ازؤس ه وموالنا را اكثر منابع با همان قصّ نخستين برخورد شمس و

 آغازي از  بههر صورت بايد هب .آغازند  ميپيامير اسالم چنين، يزيد چنين گفت وچرا با 
 قول افالكي  بهاشت چه آن محلنظير ميدان باور د نخستين رويارويي اين دو شير بي

 جمعي از  كه موالنا باالمضيه الكواكب مؤلّف الدين محي ةگفت بهچه  فروشان و بازار پنبه
 پرسيد اين چيست؟ تعليم بود كه شمس وارد گرديد و طالبان علم مصروف درس و

حوض انداخت پس از ناراحتي  در شمس كتب را موالنا گفت اين علم قال است و
 موالنا كه سؤالدر برابر  آب بيرون آورد و از ها را ياران با عالم حال خشك آن وموالنا 

  .پرسيد اين چيست؟ گفت علم حال
سجاسي پير ومرشد شمس وي  الدين بپذيريم كه شيخ ركن چه روايت دولتشاه را و

بايد زد كه او نيز  مي آتش درنهاد او ي است وا روم برو كه در آنجا سوخته  بهراگفت
 قونيه موالنا را ديد شهر در روم نهاد و  بهشمس روي .دل جهاني خواهد زد  بهشآت
علم  تكرار مجاهدت و غرض از ”موالنا پرسيد از .ركاب اويند موالي كه در جمعي از با

 ظاهر علم ةها هم اين، شمس گفت. آداب شريعت ت وچيست؟ موالنا گفت روش سنّ
  :خواند يي رابيت معروف سنا  و“معلوم رسي  بهاست كه
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ـ  زعلم كـ   ـ  وت   بسيار بود  به آن علم  جهل از   تاندرا بنـس  و  ت
  .ساخت ربا اين سخن خود سخت متحي موالنا را و
دادن   حلوافروش وةقص ه كنيم وتوج  اوةسفرنام روايت ابن بطوطه در  بهچه هم و

 موالنا داد و ه ب حلواي كهةقطع. خوردن حلوا تغيير حال موالنا با موالنا و  بهقطعه حلوا
 لباس حلوافروش خود را رساند كه در مي را بطوطه خضر بناكه منظور  ديگران بنداد به
  .نماياند موالنا به

 العارفين مناقب يابيم كه روايت افالكي در كنيم درمي ه ميروايات فوق توج  بهوقتي
ه شمس از  است كسؤالنحوة  يكي ولي اختالف درتقريباً  الشعراةتذكر دولتشاه در و

  عظمت وة چون موالنا با هم،نمايد مي تر ولي روايت دولتشاه ضعيف .پرسد  ميموالنا
 تدريس ة ترمذي اجازمحقّق الدين از سوي برهان تعليم ديده و  درس وةهم كسي كه آن

از  ر وكوچكي متحي  ساده وسؤالبرابر چنين  ارشاد يافته بعيد است كه در و
  خود گردد؟ خودبي

نمايد  مردم عادي نقل مي زبان راويان و قول خودش از  بهبن بطوطه هم كهروايت ا
ن اين ارخّأمت ن ونه هم ازاميكي نه از متقد غير آن هيچ در. بطالن آن امري حتمي است

  .تكرار ننموده است روايت ابن بطوطه را
ضعف  چون دولتشاه خالي از كه روايت افالكي نيز گردد ص ميت بيشتر مشخّبا دقّ

سرد  همه گرم و آن پنجاه سال دارد وتقريباً سال كه  آن سن و چون موالنا در. نيست
ي كه ا  سادهسؤالچنين  تدريس يافته از كرسي ارشاد و چشيده و عرفان را  وتصوف

 خود و بي خودگونه از اين ،رو گردد هبا آن روباست مريدي ممكن  شاگرد و هر
رگردد؟متغي  

داشته چون  را ي است كه موالنا با شمس نخستين ديدارقطع م وولي اين امر مسلّ
هفت هشت تقريباً آن زمان موالنا  هم در آيد و ميمقامات شمس اين موضوع بر هم از

  .شام مقيم بوده است حلب و سال را در
موالنا   به»كاله نمدي نمد سياه و ميدان دمشق مردي با روزي در«آورد كه  افالكي مي

آن شخص   و»درياب را اي صراف عالم ما«: يدگو  ميگرفته  رادستش  وشود  مينزديك
  .شمس بود
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يا خود لاوم كه مرا با كرد  ميعحضرت حق تضر به”خوانيم  در مقالت شمس هم مي
را با يك ولي هم صحبت و خواب ديدم كه مرا گفتند ت  بههم صحبت كن و  اختالط ده 

  “…در روم است الخ،  كه گفتندشب ديگر خواب ديدم  به؟گفتم كجاست آن ولي، كنيم
  آب هم گويد كه كوآن آب خـوار       ه كـو آب گـوار     د ك يگو   مي تشنه

ارتباط نزديكي موالنا   درولدنامه مثنويصاحب  سلطان ولد پسر ارشد موالنا و
  :يدگو  ميشمس با

داشتن مقام  خضر كه با  بهي استشمس چون جستجوي موٰس  بهعشق موالنا”
موالنا  .كرد  ميطلب كليم اللهي باز هم مردان خدا رارتبة  رسالت و نبوت و

شمس را كه از كه  نگذراند تا اي طلب اكملي روز مي جالل در اتمام كمال و هب
 سر در قدمش نهاد و مريد وي شد و دست آورد و همستوران قباب غيرت بود ب

  .“ خويش خواندةخان به را او انوار او فاني گرديد و باره در يك
  :دهد نه ادامه ميگو اين و

  همتاسـت  بـي  نظيـر و   او بي كه    نآ  كلـــيم موالناســـت   ازغـــرِض
  بود از جهان هميشه جهـان     كه    نآ  جهـان   بـه كس نبود چون اوكه    نآ
ــه  نآ ــدرك ــود   ان ــايق ب ــوم ف   ســري شــيوخ اليــق بــود     هبــ  عل
ــتفم ــان گيــ ــزيــ   ان گـردش  جـ  زده ز  هـا   فهمه ص   ردشاگده شــ

بزرگي  به د كه موالنا از آغاز عاشق مردان حق بوده وآي  ولدي برميمثنويابيات  از
 و ها را ديد آن نشانه الدين چون شمس واصالن آشنايي داشته و نشان كامالن و و

ي ا چهره كرانه جمال آن معشوق لطيف است در درياي بي  بهصالاتّ ها كه ديدار و تازگي
 كه با معدني دلفريب وگيرايي نفس او دانست  از گرمي و ديد و دلفرب او اب وجذّ

آن  قدمش نهاد و سر در جان برداشت و دل و دست از كان دلربا پيوند يافته است و
فرصت ظهور را  شور پرده در كه ساليان دراز درنهاد موالنا مستور و چون و عشق بي

صوفي  روزن جان آن عاشق پارسا صورت و سر از مستهز بود، تاب مستوري نياورد و
صالي عشق درداد  عالم انداخت و شورمستي در خودي و نواي بي و دمفتي شكل برآور

  :كه
ــد  مــيشــكايتهــا  جــدايي وز  كنـد   مـي  ني چون حكايت   بشنو از    كن
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ــرا كــز ــا م ــستان ت ــده ني ــد ببري ــده   وز  ان ــرد وزن نالي ــرم م   انــد نفي
  اقيترح درد اشــ م شــگــوي ا بتــ  فراق سينه خواهم شرحه شرحه از    

 . نيازمند دامن شمس گرديدشمردند عمالً نيازش مي  بيروز خلق آن موالنا كه تا
 خانه بر خيال غيردوست بسته داشت در دل بر دركه  نچنا خلوت نشست و  بهوي با

كرسي  ترك مسند تدريس و منبر زد و محراب و آتش استغنا در بيگانه ببست و آشنا و
. گشت  نوآموزهمه استادي با در خدمت پير زانوي عشق بر زمين نهاد و. وعظ گفت

  .با كليم اللهي مريد خضر شد همچنان موٰسي
در جاي ديگر  چهل روز و دورة تنزيه موالنا با شمس را افالكي نخستين خلوت و

  .داند سه ماه مي
  :نمايد گونه وصف مي ه را اينقلّ دو سلطان ولد دوران خلوت آن

ـ         تــاب نــورش فــي گـشت فــاني ز   وي هناگهان شمس دين رسـيد ب
ــشق آواز از ــان عـــ ــي  وراي جهـــ ــانيد بـ ــي دف و برسـ ــاز بـ   سـ

ــشوق شــرح كــردش ز   عيــوق ش گذشــت ازتـا كــه ســر   حالــت مع
ــه  ــت ارچ ــهگف ــوگرو   ب ــاطني ت ــ   ب ــاطن ب ــن،ب ــشنو  اطنم م ــن ب   اي

ــند   نــــور انــــوارم و اســــرار ســــر ــااولنرســ ــهيــ ــرارم  بــ   اســ
  ست پـيش مـن مـرده        زنده عشِق  راه مـــن بـــود پـــرده عـــشق در

  عرب خواب ترك و    به كه نديد آن    جهــان عجــب در دعــوتش كــرد
ــوز  ــشت نوآمـ ــتاد گـ ــيخ اسـ   خـدمتش هـرروز     به درس خواندي   شـ
ــاز    ــد ب ــدي ش ــود مبت ــي ب   مقتــدا بــود مقتــدي شــد بــاز      منته

ــ ه درگرچــ ــِمعل ــ فق ــر كام ـ  عل  ودل ب ـ  م ن ـ    و ب   مـود وي بن  هود كـان ب
 علم و همه عظمت و با آن با چه فسوني توانست موالنا را و، اين شمس كي بود

مجلس . همه چيز بريد ي كه از همه كس وحد ه خود سازد؟ بةفريفت ته وتدبير شيف
چرخيدن  رقص نشست و مجلس سماع و  بهجاي كرسي تدريس هب وعظ را كنار نهاد و

فحص غرق نغمة جانسوز  بحث و قال مدرسه و جاي قيل و هب. شور مستي آغاز كرد و
  .ترانه دلنواز رباب گرديد ني و

  :پردة اسرار باقيمانده شمس در گزيني موالنا با خلوت ني ونشي ههرچند جريان چلّ
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  دهانش دوختند  كردند و  هرم  حق آموختنـد   راراس هركه را 
گزيني  خلوت نشيني و هچلّ ين باورند كه موالنا پس از ا راويان ومنابع برةولي هم

  .موالناي ديروز نه كه مولوي امروز گرديد با شمس ديگر
 خودي در خود بي از عشق و، بر مشرق جان موالنا تافتكه آفتاب شمس  هنگامي

  شمسةاشار به. رهبري خود گزيد ارشاد و، مرجع پيري به شمس را دل او كارگر افتاد و
عبادت  زهد و، ات كه از پرهيزتجلي آن حاالت و آن حالت بيش از سماع درآمد در به

  :يدگو  ميولدنامه لد درسلطان وكه  نچنا، گر شد صورت سماع بر او جلوه ديد در مي
ــود  جـان  زالـدين   وصل شمس  پيشتر از  ــت زر در ب ــبان زان و و طاع   ش
ــد   مـه پيوسـته آن شـاه گـزين       سال و  ــوم زه ــشغول عل ــود م ــن و ب   دي

  آفريــد   مــيزهــد ره  تقــي و بــا  آن ورزش رســـيد آن مقامـــاتش از
ـ     اندر حق نو سـبق    از برد  مي دمي هر  حـق  دش جلـوه ز  آن مظهـر ب…  

  سـت د بـاغ ر ش صـ  دل سماع اندر  از  تشد سماعش مـذهب وراي درسـ      
 شاگردان منقطع گرديد و ياران و شمس مستغرق گشته از مطلع انوار موالنا در

  :ست اصحبت مردان كامل براساس روش مكشوفه خويش كه كمال در
  ست ا حرفت آموزي طريقش فعلي     علم آمـوزي طريـق قـولي اسـت        

ــب ه ازر و نـــتـــراه دف ه زنـــ  انجــ ان زتاند جــســ را ش آندانــ   انيـ
* 

ــودگي ايمــن بــود روي او ز  من بود ؤ م ةمن آيين ؤمكه    نچو   آل
ـ     س آيينه يار زني جـان دم مـ     ا  نهبر رخ آيي    نزَت جان را در ح  

 دار و از، هرچه داشت و دامن صحبت شمس محكم كرد ا درموالنا دست تمنّ
 اطرافيان موالنا را شاگردان و ،اين وضع خامان .كرد  ميندارش همه را نثار قدوم شمس

از  دور  مردي الابالي و،با ناآگاهي  شمس را،آلود آنان با ديدگاه غرض. افتاد  نميخوش
علما  اد وزه، اكابر، اهل قونيه .پنداشتند  مياش مايه بي و خوار .شمردند دايرة معرفت مي
 و. يرمفيد خواندندغ تغيير شيوة موالنا را ناپسند و، از در مخالفت همه برآشفتند و

  :شكايت آغاز نمودند
  بهــر چــو او گنــد زپــشت بــر مــا ف  چـه رو  گفته بـاهم كـه شـيخ مـا ز         

ــدار ز ــه نام ــا هم ــسب اصــل و م   طالــب رب  صــالح و  صــفر در از  ن
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ــادقيم در  ــدة صــ ــيخِهر بنــ    شـــيخِهر مـــا همـــه عاشـــقيم در   شــ
  زو بــريم ســبق مثــل و اوســت بــي  يقـين كـه مظهـر حـق        را شده مـا  
ــه از ــظ او هم ــشتيم  وع ــين گ ــشتيم دل غيردر  چن ــر او كــــ   مهــــ

ــرديم   ــيدها ك ــاز ص ــون ب ــه چ   شـــاه آورديـــم   بـــه صـــيدها را  هم
  دشــمنش مقهــور دوســتش شــاد و  شــد زمــا شــيخ در جهــان مــشهور

  ورا جــ ك كهيــوبــا چمــ رد ازبــ  او را شـيخ مـا  ه ك نچه كس است اي  
 موالنا  ولي،خشم يكي شده سرزنش و تمام مردم قونيه در شاگردان و، مريدان

، گذشت مي چه در اطراف او آن  بههيترين توجككوچ، معرفت درياي عشق و غرق در
قراطاي  الدين چه روزي جالل چنان، كرد  ميپيش شمس پرستي بيشتر از .نداشت

اكابر را دعوت  و، اعيان، خاطر افتتاح مدرسة خود مجلس عظيم برپا داشته تمام شيوخ هب
موالنا   بهغرور نشسته بود روي با. آن جمع بود ي هم دربنو الدين نمود موالنا شمس

  صدرچه جاي راگويند؟: نموده پرسيد
صدر  كنج خانه و صدر عرفا در ه است وفّميان صُ موالنا فرمود صدر علما در

كنار  همانا برخواست و. كنار ياراست در مذهب عاشقان صدر ه وفّصوفيان بركنار صُ
غضب  خشم و س مشهور مقهور قونيه گرديد وهمان روز بود كه شم. شمس نشست

  .معاندان چندين برابر
. سوي دمشق ترك گفت به قونيه را حد عداوت مردم قونيه از چون دشمني و

  .)ه ۶۴۳ال شو ۲۱پنجشنبه (
 پي هم قاصد و سوخت و طلب آب مي غيبت شمس چون ماهي در موالنا پس از

ت درد شد  بهتمد ين ا سوزناك او درات غزلي.فرستاد تا شمس دوباره برگردد  ميپيام
  :كند  ميواگويه جدايي شمس را

ـ  ــي  ســت هازل بــود خــدايي كــه در هب ــا ودا  وحـ ــادر و نـ ــ قـ   ومقيـ
  معلـوم  سـر  هـزار  كه شـد صـد     تا  هـاي عـشق افروخـت      شمع او نور
  محكـوم  عـشق حـاكم و     عاشق و   شــد جهــان پــر يكــي حكــم او از
ــوم    طلـــسمات شـــمس تبريـــزي در ــايبش مكت ــنج عج ــشت گ   گ

  حالوت جـدا شـدم چـون مـوم         از  دم كه تـو سـفر كـردي        آن كه از 
  انگبين محـروم   تشش جفت وز   آ ز  سـوزم  همه شب همچو شمع مـي     



  ١٣٢  قند پارسي

  

ــ در ــراق جفـ ــاِنهـ ــ تـ   و چون بـوم  اجان از جسم ويران و   ا راو مـ

  قونيه  بهبازگشت شمس
 ت شمسمد ين ا دريدگو  ميدولتشاهكه  ناي .پانزده ماه بودتقريباً قونيه  غيبت شمس از

  .اساس است  بيتبريز رفت كامالً  بهموالنا نيز براي آوردن او تبريز رفت و به
قونيه  ترك شمس از غيبت و ،غيبت شمس موالنا آناني را كه باعث رنجش پس از

  .بخشيد،  بسيارةالب توبه و شده بودند پس از
  :ق فرستاددمش  بهت بيست نفرمعي همراه پيام در را موالنا سلطان ولد

ــار  ــان بكــشيد ي ــد اي حريف ــا بروي ــ هبــ  را م ــارا  صــنم گريــزكمــن آوريــد آن   پ
  را بكشيد سوي خانه مه خوب خوش لقا        هـاي مـوزون    ترانه  به  شرين هاي  بهانه به
ــاو راگــ   شـما را   بفريبـد او   ،دده مكر باش  همه وع   مايد دم دگــر بيــده گويــوعــ ه ب

. گوشة خلوت يافتند در ار شمس راجستجوي بسي همراهان پس از سلطان ولد و
با اينها  موالنا: شمس گفت .تقديم شمس كرد تحايف موالنا را سلطان ولد پيام و

 گردد همين است كه دوباره برمي .كافي است را بفريبد فقط پيامش ما را خواهد ما مي
  .)ه ۶۴۴( قونيه به

 يبت شمس راغ عامالن رنجش و حسودان و موالنا با آمدن شمس دوباره شگفت و
  .بخشيد

 و چون بهاران سبز شادماني گرديده باري ديگر و  سماع سرورقونيه دوباره محلّ
  .طراوت شد با

 و پيچيد شكرآويز را دستار. پشم عسلي كالهي از فرجي هندي پوشيد و موالنا
 غوغاي عاشقان همه جا شور و سماع نهاد بنياد باز .شش تاره كنند رباب را داد دستور

 ذوق خيلي از ، بهقبل از بيشتر وجد و شور افراط، با،  چنين وضعيتيطبعاً. اختپرس را
 اين عمل مولوي را هاي اهل ظاهر آدم عين ومتشر اغلب فقها،. آمد درنمي جور ها آدم

 كه عامل آن هم مردي چون موالنا كه خصوصاً. دانستند ناپسند خوانده زشت و حرام مي
  .ارشاد دارد درجه پيشوايي و امامت و منبر كرسي و، صاحب مسند فقاهت

هاي موالنا  ديدند خلوت مي اين باركه  نويژه اي هاحي شد بطر ة ديگرئبازتوط
  .كرد  مينيز جلوگيري ورود مريدان نزد موالنا ي شمس ازگاه حتّ شده و شمس بيشتر با
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زنان حرم  تن از  كيميا خاتون يك،شمس پايبند ازدواج گرديده بار هرچند اين
ي رسيد كه يجا هرفته رفته ب ها بدبيني ت يافتن اختالف و ولي شد،زني گرفته به موالنا را

 الدينءبار عال اينكه  ناي خصوصاً. كرد  ميبراي ابد رها موالنا را بار شمس بايد اين
  .ئه عليه شمس شريك گرديده بودتوط نيز در  موالنا كوچكپسر

  غيبت واستتاردوم شمس
شمس  كين وي كمربستند  بهمخالفان شمس  ولدي چون معاندان ويمثنوبنابه روايت 

او  خبري از هرگز رفت كه ديگر جايي مي به بار اين بايد و ترك نمايد قونيه را مجبور
  :كند  ميگونه تصريح اين سلطان ولد اين موضوع را. شد مين

  كــين از آن گــروه پــر كــه شــدند  چون شمس دين بدانست ايـن      باز
ــاز  شـــان ت برفـــت از دلآن محبـــ ــشان   ب ــون آن گل ــد دل زب   ش

ــاز در  يدندهــاي خبيــث جوشــ   نفــس ــيدند  بـ ــاه كوشـ ــع شـ   قلـ
  شـقا همـه دمـساز      چون شـدند از     گفت شه بـا ولـد كـه ديـدي بـاز           

ــرا  ــه مـ ــضور از كـ ــا حـ   دانـا  نيـست هـادي و     كه چون او    موالنـ
ــدا و ــدم جــ ــد دور فكننــ   بعد من جملـه كـان سـرور كننـد           كننــ

ــا    كانچنـان رفــتن  بــار خـواهم ايـن   ــسي كج ــد ك ــه ندان ــنيك   م م
  زان هرگــن نــشمــ س زندهــد كــ  زاجب عـــطلــ  د درردنــ ه گمــ ه

دانيم  آن مي آنچه از هر. باقيمانده است اسرار  ازاي هدرپرد غيبت دوم شمس بيشتر
افالكي  مثالً. است گاه متناقض يكديگر مختلف وتقريباً اند  آن ذكر كرده منابع از و

 بيرون نشسته بود از موالنا خلوت با شمس دربندگي و«:  كهكند  ميازسلطان ولد روايت
 ف بسيارتوقّ زا خوانند بعد كشتنم مي  بهگفت را شمس موالنا خواستند و را اشارتي او به

، ناكس، گويند هفت كس. مصلحت است ١» اُهللاكرٰبت رماَالْ  وقلْخ الْهلَ الَاَ« پدرم فرمود
 پيكر  بهتشد به برآوردند و كاردي را خيل بودند آنهاين ماجرا د احسود در عنود و

هوش  هوقتي ب هوش شدند، شمس نعرة بزد كه آن هفت همگي بي شمس فروبردند و

                                                   
 .٥٤، آيه )٧(اعراف   1
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رسيد  حضرت موالنا  بهوقتي خبر. قطره خون چيزي بيش نديدند چند غير از آمدند
  .٢»ديِراي ممكُحي«و  ١»آُءشاي م اُهللالُعفْي« گفت

 چون سايرين اين روايت را نيز ورد گويا اوآ را مي جامي درست همين قولموالنا 
  .آورند  ميهمين شيوه به جريان را كتب تذكره نيز كثيري از جمع. افالكي گرفته است از

فرزندان  يكي از جمعي از ”كه، يدگو  ميقول مردم قونيه دولتشاه سمرقندي از
 اين قول دولتشاه در. “هالك گرديد او ديواري بر شمس انداخت و خواستند تا موالنا

  .رسد مي نظر  بهنيامده است كه عدم صحت آن قطعي منابع ديگر يك از هيچ
ديده كه  وقتي شمس مي .مشكل نيست جامي هم خالي از جانبي قول افالكي و از

 برايش اين رخصت را چگونه موالنا باز خواهند چگونه خود رفته و كشتن مي به را او
خواست  به هرگاه موالنا نظر، درست باشد ها  اينةغير آن بگذار كه هم در .داده است

براي يافتن  جستجوهاي بعدي او، قتلگاه برود  بهپروردگار برايش اجازه داده است كه
دروغ   بههركسي كه همه ابيات پرسوز سروده و شمس چه مفهومي داشته است كه آن

  بخشيد؟  ميآن شخص  بهاشت بالفاصلهكف د چه در آن هر ورده اوآ شمس مي خبري از
الع ين حادثه دردانگيز اطّ اهم از موالنا. قونيه پيچيد قتل شمس در غيبت و خبر

  :خواند مي اين دو رباعي را گشت و صحن مدرسه مي بام و آشفته بر او .داشت
  برين بيـزي  عن زلفين تو  شب گشته ز    خيـزي  هرطرف يكي شب   عشق تو  از

ــ ــاش ازل ننقّ ــق ــيرطد هش كن ــ از  رف ــ هب ــه ــ رارر ق ــن تبدل م   زيري
*  

ــرد    كه گفت كـه آن زنـده جاويـد بمـرد           ــد بم ــاب امي ــه آفت ــت ك ــه گف   ك
ــ ــين خمآن دش ــورش ــد برآم   گفت خورشيد بمـرد    دوچشم ببست و    امد برب

  :خواند اين رباعي را بزرگان باز ي ازمجمع در و
ــز خنجــر جبريــل امــين ز  بمـرد  كه گفت كه روح عشق انگيز        بمــرد تي

ـ  دارد كـه شـم    پن مي  بمرد ستيز س درا ابلي كس كه چو   آن   ردبمـ  زس تبري

                                                   
 .۲۷، آيه )۱۴(ابراهيم   .1
 .١، آيه )٥(مآئده   .2
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 او. نااميدي سرگردان بود ميان اميد و خروش و جوش و آن واقعه در پس از موالنا
دلش آرام  رفت و طرف مي آن طرف و پايان اين ميان امواج بي چون كشتي شكستگاني در

  .نداشت قرار و
 حزن سكوت و  همه جا،نداشت خروش هميشگي را قونيه ديگر جوش و

گرفته  جذبه را و شور، سماع، مبهم جاي موسيقي سكوت تاريك و. رسيد مشاهده مي به
سوز حرمان  با موالنا. ماتم بود ناآرامي و غرق در بود چون شاه واقعي قونيه يعني موالنا

  .گرفت مي هركسي سراغ شمس را از
  كنيد ريز ة آن غمزة خون    قصّ اي  هلحظ  يـز كنيـد  ر تبةه كنان قصّ قصّاي  هلحظ

بعد . گفت غزل مي و شعر. پيچيد  ميخود بر روز آشفته حال شب و و قرار موالنا بي
هندي  برديماني و از. دستارسپيد برسرننهاد ديگر دستاردخاني برسرنهاد و چهل روز از

  .لباسش بود عمر آخر اين تا فرجي ساخت و
، سماع  بهميل مردم آمده از ارموي جمع الدين سراجنزد قاضي   بهباري جمعي

مسند  در فضال موالناست و سرور و يس علمائرباب شكايت كردند كه ر موسيقي و
. يابديت طريقت تمش اين چنين بدعتي پيش رود و اهللا چرا قام رسولم مئشريعت قا

  علوم ظاهرةهم در  مويد من عنداهللا است و،گفت اين مرد مردانه الدين قاضي سراج
  .شما نه من و، خداي خود داند با بهتر نبايد پيچيدن او او مثل است با بي

  دمشق به مسافرت موالنا
 داده ناآرام و كف توان از قبل تاب و از موالنا بيشتر بار اين، غيبت دوم شمس پس از

هرطرف  در چشمان منتظر با، الفتي داشته باشد كسي انس و باكه  نبدون اي .بود قرار بي
باقي  خود اثري از نموده هيچ شمس كه چون كبوتري سبكبال پرواز. جست  ميشمس را

  .نگذاشته بود
گرديده  غيبت او ساز زمينه، شمس گشتهيت اذ و  آزارةكه ماي آناني از موالنا بار اين

شمس  نبود ند باكرد  ميناآگاهي فكر با ها قبالً آن. كرد  مياحساس دوري بيشتر، بودند
كه  نآ از خبر  ولي بي،سر خواهد برد هب آنان روزگار يه برگشته بااولحالت   بهنا دوبارهموال
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گذشت  نه تنها ديگرخاموش نشده كه با، دل موالنا افروخته كه شمس در آتشي را
  .گردد مي ورتر هرلحظه شعله

ناحية كه  در، دمشق شمس در آفتاب عشق او ،كرد  ميدلخوشي فكر با موالنا
 حسودان روزگار حسد كينه و از ابدال هست دور هفت تنان و  مردان خدا واقامتگاه
همين ناحيه ديده  در را او  نيزاولغيبت  همين اميد كه چون در  بهجانبي از. برد بسرمي

كسب   بههمين ناحيه در دمشق و ها در خود سال موالنا .دمشق كرد بودند عزم سفر
ياد  ها و  اينةهم.  آشنايي كامل داشتجا آن  بهآموزش گذرانده نسبت تحصيل و

  .جا كشانيد بدان را اميد وصال محبوب او نوجواني و روزهاي خوش جواني و
  :هست سرود او ت سفركه علّ راه غزل زير را در موالنا

  سـوداي دمـشقيم     به دل بسته  جان داده و    شـيداي دمـشقيم    عاشـق سرگـشته و     ما
  سحرمست سحرهاي دمـشقيم    شام و  هر  آن سـوي   از يـد تابن آن صبح سعادت چـو    

ــام   از ــوي شـ ــار سـ ــازيم دگربـ   ة چــون شــام مطــراي دمــشقيمطــر كــز  روم بتـ
ــ از ــسكن م ــولأم ــا وف چ ــت دل م   ابنــاي دمــشقيم  ليف زأمــا طالــب تــ    بگرف

  ه مـوالي دمـشقيم  چـ  م و قيموالي دمـش    جاست آن الحق تبريز چو   مخدومي شمس 
 او. درد عارفانه سوز و باآن هم  ت بخشيد مجالس سماع شدبر دمشق  موالنا در

اشك  دل و سوز با. جست مي برزن شمس را كوچه و هر شيدايي تمام در و شور با
گونه  آفتاب زندگي او هيچ سرود ولي از شدة خويش غزل مي شمس گم خاطر هديده ب

  .شنيد كوبيد جواب ال مي دروازه را كه مي موالنا هر. خبري نبود
ـ  خا  به را طلب خانه  و  م ت چند كن    كو بهگوشه كو   به چند گريزي ازبرم گوشه     در هنه درب

مردم آن  كثيري از دمشق بود جمع تي كه موالنا درمد ين اروايت سلطان ولد در به
 هزاران عاشق و. نمودند قدوم او چه داشتند نثار آن دل هر ته از او گرويدند و  بهديار

  .ندشد  ميآن يگانة دهر پردةسرس مريد و، ديدن موالنا آن آفتاب عالم افروز شيدا با
 بزرگي، افتخار، عزت،، آن شهرت ديدند موالنا با مردم قونيه وقتي مي بديهي است

 كه مردم او، گردد نشان چون شمس مي نام و بي شده و عرفان دنبال درويش گم علم و
چيزي  معرفت هيچ مردمي كه از. خوردند ف ميسأگاه ت ب وشمردند تعج هيچ مي  بهرا

  .ه داشتندظاهر توج  بهتنها  وشد مين نسرشا
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 هجري ۶۴۷سال  در بود چهارم سفر وي بدين ديارتقريباً دمشق كه  به موالنا سفر
  .شمس بود دوري از فشار قونيه و دمشق همانا دلتنگي از  بهت سفرعلّ. فاق افتاداتّ

 نبود ه بااعيان اشراف قوني فضال، امرا،  مردم،العارفين مناقب روايت افالكي در به
 روم  بهر خواهان برگشت موالناتحايف مكر ها و  پيامةوسيل هسخت دلتنگ شده ب موالنا

 اهالي آن ةدست داده هم از را رمق خود نبود موالنا قونيه روح و چون با. ندشد مي
  .كف داده بودند از مرشد دل دماغ زندگي را ولي و دوري از محزون با افسرده و شهر؛

. سوي قونيه ترك گفت به دمشق را موالنا مجبور رهاي مكر درخواست پس از
ت اقامت مد در موالنا. توانست فراموش كرده نمي  هم شمس رااي هگرچه براي لحظ

 طرح دوستي انداخته الدينار بنام شيخ حميدعارفي تمام عي  ويول ادمشق ب خود در
  .نيه رفتقو  بهدمشق گذاشت و خود تنها در را او ولي هنگام بازگشت

وجود  موالنا باارتباط محرمانة او  زندگي شمس و ني ازواهرحال نكات مبهم فرا هب
  .آورد درنمي آن سر كسي از باقيمانده و اسرار  ازاي هدرپرد دارد كه هنوز

چون . بازگو نمايد خواسته حقايق عارفانه را آگاهي نمي پختگي و نيز با موالنا خود
  .نسازد هويدا را  بايد دهان خويش دوخته اسرارداشته كه عارف باور عقيده و

 دوران تحصيل راكه  ناي پس از آيد موالنا برمي موالنا  آثارةمطالع كه از جايي آن تا
رهبري   ارشاد وةاجاز سوي او از  اكمال رساند وةپاي  به ترمذيمحقّق الدين نزد برهان

اقصا بالد آن  ة شهرت او درچه آواز  چنان،بود ارعارف تمام عي و عابد يافت عالم،
  .روزگار پيچيده بود

چهره و موالنا حق بايد بپذيريم كه از  بهدميد جسم او روح و آنچه شمس در اام 
موالنا بود ولي ، بود موالنا  نميشمس هم درست است كه اگر. ساخت گريتي دشخصي

شمسيات  ي ازچه بخش مهم  ومثنويموالنا چه  فراموش نكنيم كه قسمت اعظم آثار
ترين  پس شمس مهم. غيبت او سروده شده است شمس و موالنا با همه پس از حشر

  . پرشور مولوي بوده استغزليات منبع الهام افكارعارفانه و
منبع نور براي  قبله و، شمس آن آفتاب جهان افروز، گفت شود  ميصورت ن ايدر
 ،هشت قرن  كه امروز پس ازسويي سوق داد سمت و به او موالنا را بوده است و موالنا

 لذا بايد قسمتي از. بالد  ميخود سخن او بر انديشه و، فكر، ياد، نام هجهان همچنان ب
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شمس دانست كه توانست   بهمنسوب وااليي موالنا را تراوش فكري و جاودانگي و
 ةآن هم مولوي باصورت   اينغير در. رهبري نمايد چنين جايگاهي هدايت و به را موالنا

  :گفت نمي  هرگز،متعظ
  »خــداي مــن شــمس مــن و«
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